
 2017דין וחשבון לשנת 

 פרדס חנה –המרכז הרפואי "שהם" 

 בעלי תפקידים בבית החולים:

 ד"ר בוגוסלבסקי טניה -              מנהלת בית החולים 

 הגב' ארי אורי -        מנהלת אדמיניסטרטיבית

 נוי רונית-הגב' הר -                      מנהלת הסיעוד

 תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו

המרכז הרפואי "שהם הנו מרכז הגריאטרי הגדול בישראל וממוקם בפרדס חנה. המרכז מוכר  .1

לצורך התמחות בגריאטריה, מסונף לבית הספר לרפואה של הטכניון ומקבל מדי שנה קבוצות 

 ה.רבות של סטודנטים לרפואה, סיעוד, פיזיותרפי

 מתמחה בשיקום, שיקום נשימתי, סיעוד תומך מורכב, פנימית תת חריפה, תשושים

 ותשושי נפש.

המרכז הרפואי "שהם" הינו מרכז רפואי מוביל בארץ, המעניק לאוכלוסייה הבוגרת שירותי יעוץ 

וטיפול רב מקצועיים, המאפשרים שמירה על רמת תפקודית ואיכות חיים מיטבית. האוכלוסייה 

 מכל הארץ ובעיקר מאזורים חדרה, צפונה ומזרחה.מגיעה 

 מיטות. 636לבית החולים רישיון ממשרד הבריאות להפעלת  .2

 מחלקה פנימית 1מחלקות בית החולים : 

 מחלקות שיקום )אחת בהקפאה( 3

 מחלקות מונשמים 2

 מחלקות לסיעוד מורכב תומך 3

 מחלקה תשושים 1

 מחלקות תשושי נפש 2

 מחלקות סיעודית 5

 להלן פריסת מיטות ברישיון בית החולים לפי מחלקות : .3

 מיטות 36         פנימית תת חריפה

 מיטות 106                סיעוד מורכב

 מיטות 108                         שיקום

 מיטות 72                      מונשמים

 מיטות 162                          סיעוד

 מיטות 80                       תשושים

 מיטות 72                   תשושי נפש

בבית החולים קימת מרפאת אבחון גריאטרי, מכון שיקום )פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי  .4

 בדיבור(, מכון רנטגן, מעבדה רפואית, בית מרקחת ויחידת תזונה ודיאטה.

דס חנה, אום אל פאחם וצפונה. רובם של המטופלים מגיעים מאזור הצפון והמרכז חדרה, פר .5

 אנשים. 100,000סה"כ משרת בית החולים אוכלוסייה של כ

מטופלים. רובם מגיעים מבית חולים הלל יפה ומבית  1603התקבלו לבית החולים  2016בשנת 

 חולים העמק בהתאם להפניות קופות החולים .

כל תחומי הגריאטריה, בית החולים עוסק, בין השאר, בהכשרת והדרכת צוותים מקצועיים ב .6

ומקדם את בריאות קהילת הקשישים בסביבה באמצעות קשר ישיר מול בתי האבות, מפגשי 

צוותים רב מקצועיים מביתי החולים ומהקהילה והשתתפות במתן הרצאות בימי עיון במסגרת 

 יום בקשיש באזור.

עובדים פארה  עובדים מסקטורים שונים: רופאים, אחיות וכוחות עזר, 700-בבית החולם כ .7

 רפואיים, עובדי משק, תחזוקה, שירותים ועובדי מנהל.
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 מנהלי המחלקות והיחידות הרפאיות והפארה רפואיות בבית החולים :

 מנהלת מחלקת שיקום א -                        ד"ר היימן נעמי

 מנהלת מחלקת שיקום ב -         ד"ר סלזנב אירנה

 מנהלת מחלקות סיעוד מורכב תומך -             ד"ר אוריון יעל

 מנהלת מחלקת מונשמים ב -   ד"ר מטבייצ'וק אלונה

 מנהלת מחלקת מונשמים א -   ד"ר זלודקוב סבטלנה

 מנהל מחלקה פנימית -                        ד"ר קליין לביא

 מנהל מחלקות תשושים ותשושי נפש -         ד"ר מרימס דורון

 מנהלת בית מרקחת -           גיל שרה-גב' צור

 מנהלת קלינאיות תקשורת -               אל-גב' כץ בת

 מנהלת שרותי דיאטה -                 גב' נען יפעת

 מנהלת מעבדה -       גב' חלבטובסקי נלי

 מנהלת מכון פיזיוטרפיה -                מר נתנאל לוי

 אליתמנהלת שירות סוצי -        גב' אנגלנדר תרצה

 מנהלת ריפוי בעיסוק -                גב' רפאל נעה

 מנהלת שרותי רנטגן -              גב' גרנאי דינה

 דרכי התקשרות עם בית החולים

 פקס טלפון שם תפקיד

 04-6375724 04-6375612 ד"ר בוגוסלבסקי טניה מנהלת בית החולים

 04-6375780 04-6375601/202 הגב' ארי אורי מנהלת אדמיניסטרטיבית

 04-6375722 04-6375607 הגב' הר נוי רונית מנהלת הסיעוד

 04-6375752 04-6375658 הגב' אנגלנדר תרצה מנהלת שרות סוציאלי

 מנהלת מ.קבלה ורשומות

 וממונה על חוק חופש המידע
 04-6375659 04-6375620 הגב' רבין אורלי

 3711001פרדס חנה מיקוד מרכז רפואי "שהם", דרך הנדיב, 

medical.org.il-http://www.shoham 

 : 2017סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת 

 636 -      מס' מיטות פעילות ברישיון .1

 1532 -               מס' קבלות לאשפוז .2

 שהייה ממוצעת באשפוז : .3

 ימים 26.75             פנימית

 ימים 30.39             שיקום

 ימים 98.57           תומכים

 ימים 243.36          מונשמים

 2017תקציב בית החולים לשנת 

 92,220 הכנסות

 150,780 שכר

 29,343 קניות

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית החולים כאמור 

 לחוק חופש המידע: 6בסעיף 



בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזר מנכ"ל. נהלים 

 WWW.HEALTH.GOV.ILוחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאות 

תיאור ומטרות של מאגרי המידע של בית החולים , הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  .1

1981 : 

 המידע המרכזיים של בית החולים : מאגרי 

  

1. ATD – פרטים מזהים ומידע דמוגרפי אודות המטופל, חיובים ותקבולים בגין אשפוז 

 מערכת לניהול מוחשב של התיק הרפואי –קמיליון  .2

  1999 –לתקנות חופש המידע, התשנ"ט  7דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה  .2

 בקשות למידע לפי חוק חופש המידע 2 התקבלו בבית החולים 2017במהלך שנת  .1

 לא הוגשו עתירות כנגד בית החולים לפי חוק חופש המידע 2017במהלך שנת  .2

 


